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مرشوع القانون أالسايس املتعلق بضبط مسودة   
 ٔاسس العداةل الانتقالية وجمال اختصاصها

  2012كتوبرأ 29

  

 في أسس العدالة االنتقالية  : ألولا لعنوانا

 

 الانتقالية العدالة ي تعريف: ٔالاول  الباب

 :الفصل ٔالاول 
  

ي ى مع هذا القانون  لفهم ومعالجة ما ت والوسائل املعتمدة ٓالاليا منمسار متكامل العدالة الانتقالية ع

اكات حقوق ٕالانسان ب نمحاسبة و  اكشف حقيقان ر ضرر الضحايا ورّد الاعتبار لهم بما  اع املسئول وج

والانتقال من حالة  ضمانات عدم التكرار يرسيحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها و 

ي تكريس منظومة حقوق ى وضع ديمقراطإالاستبداد    .ٕالانساني يساهم 

  

 ي الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة : الباب الثاني
  

  :ي كشف الحقيقة :ٔالاول القسم 

  

اكامعرفة  :2 الفصل ن دو يكفله القانون لكل حق  تحقيقة الان حماية املعطيات املساس ب ن املواطن

 .كرامة الضحاياو مصلحة ة مراعاو  الشخصية

ى حقوق الا  :3الفصل ى مع هذا القانون كل اعتداء جسيم أو ممنهج ع اك ع صادر عن أجهزة  ٕالانسانن

اتعمل تحت  أو الدولة أو مجموعات أو أفراد تتصرف باسمها  لم تكن لهم الصفة أو الصالحية ال  و ول حماي

 .تخول لهم ذلك

 الاستبداداملعتمدة لفك منظومة  هو جملة الوسائل وٕالاجراءات ؤالابحاث الكشف عن الحقيقة :4الفصل

اكاتوضبط كل  دوذلك بتحدي ا والنتائج  تواملالبسا ومصدرهاا وظروفها أسبامعرفة و  الان املحيطة 

ا رتبة ع ي حاالت الوفاة والفقدان ،امل ر وأماكن وجود الضحايا وهوية سالق والاختفاءو ري معرفة مص

ن مرتك هذه ٔالافعال ا واملسئول   .ع

ن و  ىالحقيقة خصوصية  عن كشفالعند  الاعتبار يؤخذ بع اكات ع والفئات  النساء ؤالاطفال وقع الان

  .الهشة

   :ي حفظ الذاكرة الوطنية:القسم الثاني
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ن وهو واجب محمول حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل :5الفصل ٔالاجيال املتعاقبة من التونسيات والتونسي

ى الدولة واملجتمع لتخليد ذك ر من ذلكع  .رى الضحايا واستخالص الع

ر الضرر ورّد الاعتبار : الثالث الباب  ي ج

ى مع هذا القانون سواء كان فردا  :6الفصل اك ع  وأ جماعةو أالضحية كل من لحقه ضرر جراء تعرضه الن

 .شخصا معنويا

م بالضحية وكل شخص حصفراد ٔالا أويعد ضحية  ثناء تدخله أل له ضرر سرة الذين لحقهم ضرر نتيجة قراب

اكأملساعدة الضحية   .و ملنع تعرضه لالن

ميش    .قصاء املمنهجو ٕالاأويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت لل

ى الدولة  :7الفصل اكات حق يكفله القانون وع ر ضرر ضحايا الان ي والفعال أن توفر لهم أج ر الكا شكال الج

اك ووضعي  .ة كل ضحيةبما يتناسب مع جسامة الان

رداد الحقوق وإعادة التأهيل  :8الفصل ى التعويض املادي واملعنوي ورد الاعتبار واس ر الضرر نظام يقوم ع ج

ن الاعتبار  و جماعياأن يكون فرديا أوٕالادماج ويمكن  كبار السن والنساء ؤالاطفال وذوي وضعية ويأخذ بع

  .والفئات الهشة الاحتياجات الخاصة

من الضحايا  ى ذلكإن يحتاج والتعويض الوق ملالعناية الفورية دولة واملجموعة الوطنية توفر ال: 9فصلال

انتظار صدور  دون وخاصة كبار السن والنساء ؤالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة واملر والفئات الهشة 

ر الضرر و ٔالا أالقرار    .حكام املتعلقة بج

 ي املساءلة واملحاسبة : الرابع لبابا

  :10فصلال

  .من املسؤولية لصني مجموع ٓالاليات ال تحول دون ٕالافالت من العقاب أو الت املحاسبة واملساءلة

رها حسب التشاريع الجاري  أواملحاسبة واملساءلة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية : 11الفصل وغ

  .ا العمل

ي  لها عهديتحدث صلب املحاكم العدلية دوائر متخصصة  :12الفصل اكاتالقضايا املتعلقة النظر   باالن

  :التاليةالجسيمة لحقوق ٕالانسان 

 ،القتل -

، العنف أشكال من شكل وأي الاغتصاب -  الجنس

 ،التعذيب -

 ،ري القس الاختفاء -

 .دون توفر ضمانات املحاكمات العادلةٕالاعدام  -

اكات املذكورة بالفصل السا :13الفصل ى و  بق بمرور الزمنال تسقط الدعاوى الناجمة عن الان  العمليل

ي  106املرسوم عدد من 5بالفقرة الرابعة من الفصل  املتعلق بتنقيح وإتمام املجلة 2011أكتوبر 22املؤرخ 

 .جزائية ومجلة ٕالاجراءات الجزائيةال
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اكيتمتع ضح :14الفصل ى مع هذا القانون حقوق ٕالانسان  اتايا ان بمجانية التقا وتحمل املصاريف  ع

  .املتعلق باإلعانة العدليةوفق القانون   ى الدولةع
  

  ي ٕالاصالح املؤسساتي : الخامس بابال

دف إ :15فصلال ى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد بشكل يضمن عدم إصالح املؤسسات عملية 

اكات رام حقوق ٕالا تكرار الان   .نسان وإرساء دولة القانون واح

 ثبتت نمم مؤسسات الدولة ومرافقهاالتشريعات وغربلة  مراجعةخاصة ت صالح املؤسساإويقت 

اكات وتحديث مناهجها وإعادة تأهيل  ي مسؤوليته اأالفساد والان   .عوا

  ي املصالحة: السادس بابال

وبناء دولة القانون  ةالاجتماعي عدالةوالاملصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق السلم دف  :16الفصل

ي مؤسسات الدولةوإ نٕالافالت من العقاب وعدم محاسبة  تعوال  ،عادة ثقة املواطن  اكات املسئول  عن الان

 .ٕالانسانالجسيمة لحقوق 

  

 كرامة ورّد االعتبارالھيئة المستقلة للحقيقة وال إنشاء في:الثاني العنوان

  أحكام عامة:الباب األول

والكرامة املستقلة للحقيقة هيئة ال"سّمتمستقلة،  وميةعمتحدث بمقت هذا القانون هيئة  :17الفصل

يإويشار "ورد الاعتبار  ا  ي ،"الهيئة"بـهذا القانون ل يكون  وٕالاداري تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املا

ي أي مكان داخل تراب الجمهوريةأويمكن  تونس العاصمة مقّرها ا   ،ن تعقد جلسا

ى أي مكان آخر داخل تراب الجمهورية لذلك ا إذا دعت الضرورةتحويل مقره هامكن ليكما   .إ

رة املمتدة :18الفصل ن إو أ/ 2011 كتوبرأ 23ى غاية إ1955جوان  ول ٔالا  من يغطي عمل الهيئة الف ى ح

 .صدور هذا القانون 

ا قابلة للتمديد  ربعأبحّددت مّدة عمل الهيئة  :19الفصل ملدة سنة واحدة مرة سنوات بداية من تاريخ إنشا

  قرار ب
ّ
اية مدة عملهاأقبل ثالثة  ى املجلس النيابيإ يرفعالهيئة  ل منمعل   .شهر من 

  :الھيئة تركيبة في:نيالثا الباب

ركب الهيئة من  : 20الفصل ى ضوا ععشر  خمسةت ن عن الثلثأع   .ن ال تقل نسبة تمثيل أي من الجنس

اسيأمن قبل املجلس الوط الت اختيارهميقع  ا وكفاء ن الشخصيات املعروفة بحيادها ونزاه   .س من ب

ن  :21الفصل  :عضاء الهيئة وجوباأيكون من ب

 ،قاضيان •
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 ،محام •

ي الحقوق أ • ي   ،ستاذ جام

ي علم الاجتماعأ • ي   ،ستاذ جام

ي التاريخ الحديثأ • ي   ،ستاذ جام

 ،ممثالن عن الجمعيات املدافعة عن حقوق الانسان •

 ،ممثالن عن الضحايا •

ي علم النفس •  ،مختص 

ي الاقتصاد • ر    .خب

رشح لعضوية الهيئة :22الفصل رط لل  :يش

 الجنسية التونسية، •

رشح  أن ال يقل سن • رشحةأامل  ن سنة،عن خمسة وثالث و امل

اهة، •  الكفاءة والاستقاللية والحياد وال

 الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف، •

 .يس أو العزل ألي سبب مخل بالشرفعدم سبق التفل •

رشح لعضوية الهيئة :23الفصل ى امل  :يحجر ع

ي املجلس الوط التأسيس •  ،أن يكون نائبا 

ي حزب سياستن أ •  ،كون له مسؤولية 

د منصبا  قد يكون  أن •
ّ
ن  ةالحكوم صلب أو مسؤوليةنيابيا تقل رة املمتدة ب ول من جوان ٔالا ي الف

 ،لهيئةنشاء اإى غاية إ1955

د خطة وال أو كاتبا عاما للوالية أو معتمدا أوال قد  أن يكون  •
ّ
أو عمدة، أو أي منصب  اأو معتمد تقل

ن  رة املمتدة ب ي مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خالل الف  جوان من ول ٔالا تنفيذي 

 ،نشاء الهيئةإو تاريخ  1955

 ،املنحل توري الديمقراطيالتجمع الدسي تحّمل مسؤولية حزبية  قد يكون  أن •

رشح لالنتخابات الرئاسية لسنة  السابق من ثبتت مناشدته للرئيسم يكون  أن •  .2014قصد ال

رشحات تقدم :24الفصل  الحقوقية والجمعيات املهنية والهيئات الوطنية املنظمات طريق عن الهيئة لعضوية ال

 .الضحايا وجمعيات

رات للكفاءات يمكن كما م تقديم  21 الفصلب الواردة والخ  .ومباشرة فردية بصورة ترشحا

ركب من رئيس املجلسختار ت :25الفصل الكتل بالتوافق  و من ينوبه ورؤساءأ سيسأالت الوط لجنة ت

ن عضاء الهيئة أ رشحاتمن ب ى  ال   .مكتب رئاسة املجلساملقدمة إ
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ا    .غلبية الحاضرينأا بى الجلسة العامة للمصادقة علإوترفع القائمة املتوافق عل

 ةبحسب الاختصاصات املحدد عضاء الهيئةأعدد قائمة تتضمن ضعف  اللجنة ختارتوإذا تعذر التوافق  

ن  غلبيةأب 21بالفصل  االثلث ى الجلسة العامة للتصويت عل   .تعرض ع

راض يجوز  :26الفصل ى الاع ن أحد ع رشح ا إاللجنة املشار  مامأ امل  ي وذلك القانون  من هذا 25بالفصل ل

ى الجلسة العامة إباملوقع الرسم للمجلس وقبل  عالن عن القائمةٕالا  تاريخ من سبوعأ غضون  ا ع حال

ا  .للتصويت عل

ي تو  راضات  ي الاع راض أجل أبت اللجنة  يسبوع من تاريخ الاع راض قبول  صورة و املرشح ا يضأو  يتمتع الاع

رض ن من عليه املع رشح بقية ب  .ملقتضيات هذا القانون  اطبق الهيئة لعضوية نامل

راضات بخصوص اللجنة قرارات تكون    .هو وجال من وجه بأي املراجعة تقبل وال ائية الصورة هذه ي الاع

ى الجلسة العامة التصويت ع ا من اللجنة بأغلبية الحاضرين ويتم اختيار  ىتتو عضاء أالقائمة املحالة عل

ن الحاصلالهيئة  ى من ب ر ٔالا أن ع رام املقتضيات الواردةصوات ك  .من هذا القانون  21بالفصل  مع اح

ى القائمة حالةإ تاريخ من يوما عشر خمسة قصاهأ جلأ ي بأمر الهيئة عضاءأ تسمية تتّم  :27الفصل  مصالح ع

 .الحكومة رئاسة

م مرٔالا  هذا ويتضمن عضاء بالتوافق تار ٔالا يخ صدورهمن تاريخ  يوما عشر خمسة قصاهأ جلأ ي لالجتماع دعو

م رئيسا للهيئة ونائبا له وكاتبا عاما و  ىي الجلسة  عضاءأل املطلقة لغلبية األ ن تعذر فبإبي ر  ٔالاو رأسها اك ي

 .وصغراهم أصغرهمسنا ويساعده  ٔالاعضاء

م ملهامهميؤّدي رئيس الهيئة وأعضاؤها  قبل  :28الفصل ن التالية مباشر  :اليم

ى أّي أساس من الجنس، أو العظيم  أقسم باهلل أن أقوم بمهامي بحياد وإخالص وأمانة وشرف، دون تمي ع

م بعدم إفشاء السّر امل الانتماءاللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو  رام كرامة  أو أي عنصر آخر وأن أل وباح

 ". جلها الهيئةأمن  تئأنشالضحايا وباألهداف ال 

ن   .أمام رئيس الجمهوريةويؤّدى اليم

ن عضوية الهيئة وأي منصب  تامها أعمالهم بتفرغ ؤ يمارس رئيس الهيئة وأعضا :29الفصل وال يجوز الجمع ب

  .و تمثيليةأو خطة نيابية أ

ي نطاق اختصاصه أحد أن تمنح أويمكن للهيئة  ا بصفة فردية رخصة إللقاء دروس داخلة  للقيام و أعضا

  .و حيادهأن ال يمس بكرامة العضو أ نهأو نشاط من شأبمهام 

  .مرأمنحا تحدد بو جورا أعضاء الهيئة أويتقا 
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ى رئيس  :30الفصل ايحجر ع  :خالل مدة عملهم بالهيئة الهيئة وأعضا

 ،أي نشاط م بمقابل  يتعاط -

ي أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية استعمال - م   ،صف

ر ال تراها ويمكن للهيئ   .ي حالة مخالفة أحكام هذا الفصلمناسبة ة اتخاذ التداب

ي  :31الفصل ق بشخص ماّدي أو معنوي  أية ي مداوالتال يمكن ألي عضو بالهيئة املشاركة 
ّ
مسألة تتعل

امات أو العقود  .تكون له مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الال

ى عض يمنعكما  ي ع رة  ،املداوالتو الهيئة املشاركة  إذا تعلقت بشخص تكون له مصلحة أو قرابة خالل الف

ى السلطة القضائية  .الالحقة إلحالة امللف ع

ا املباشرة :32الفصل ى سلط ره ضمن نظامها  ،للهيئة جهاز تنفيذي يخضع إ يحدد تنظيمه وطرق تسي

ي  .وينشر بالرائد الرسم الداخ

ى الشؤون ٕالا إالتنفيذي من  ويتكون الجهاز  ى مستوى دارة مركزية تتو دارية واملالية ومن مكاتب تحدث ع

ي املواضيع ال تندرج ضمن مشموالت الهيئة وتخضع إلشرافها املباشر  . الجهات ولجان متخصصة 

رة والاختصاص بواسطة التعاقد أو طلب أللهيئة  ن بكل شخص من ذوي الخ لحاق أو انتداب إن تستع

 .العمل هطبق التشريع الجاري بين وقأعوان 

  .تّم تسمية أعضاء الجهاز التنفيذي بقرار من الهيئة ينشر بالرائد الرسم للجمهورية التونسيةيو 

  المحمولة على أعضاء الھيئة وأعوانھا الواجبات: الباب الثالث

م  :33الفصل ى ٔالاعضاء يل م باملحافظة ع عمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير أ فشاءإالسر امل ويحجر عل

 .والبيانات ال تقوم بنشرها

ن معها ى ٔالاعوان والعامل ر ع  .ويسري هذا التحج

ى كل عضو أو  ن ع ى علمه من وثائق أو بيانات أو  عون كما يتع ى سرية كل ما بلغ إ بالهيئة املحافظة ع

 .ظر للهيئةشهادات أو معلومات أو مواد حول املسائل الراجعة بالن

ى املؤيدات والوثائق  الحصول  يحقوال  ا ئال بحوزة الهيع الع عل
ّ
ا واملؤاخذين إال ة أوٕالاط ن  من قبل املعني

ي الحاالت ٔالا  ا و  .إذن قضائيال بمقت إخرى ال يكون ذلك بموج

ى كّل عضو بالهيئة إعالم رئيسها بـ :34الفصل ّن ع  :يتع

ذه الهيئة ثالثةبل ـ املهام ال باشرها ق 1  ،سنوات من تسميته 
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ذه الهيئة ثالثةـ كل نيابة باشرها لدى شخص ماّدي أو معنوي قبل  2  .سنوات من تسميته 

ن :35الفصل م بمجرد  يتع م وممتلكات أزواجهم وأبنا ى الشرف بممتلكا ى كل أعضاء الهيئة التصريح ع ع

ي ال م ملهامهم  م وقبل مباشر  .هيئةتحقق عضوي

ر التصريح شرطا للمباشرة  . رئيس املجلس الوط التأسيس ىإويقدم  ويعت

ى أعضاء الهيئة و  :36الفصل ايجب ع  .نه املّس من اعتبارهاأأن يتجّنبوا كّل عمل أو سلوك من ش أعوا

ا من أجل جناية أو جنحة أو من أجل أفعال  أحدأو ال يمكن تتّبع رئيس الهيئة  :37الفصل ق أعضا
ّ
تتعل

صأب
ّ
 .عمالهم صلب الهيئة أو تتّصل بممارسة مهامهم دون أن ترخ

ي حالة التلّبس بالجريمة يجو  ر أنه  ي هغ ى العضو املع و  .تعلم الهيئة فورا بذلك حالةه الذز القبض ع

ر  : 38الفصل ا والعيعت ن معها سلطة اأعضاء الهيئة وأعوا ى مع إمل املجلة من  82حكام الفصل أدارية ع

م ملهامهم بالهيئة ون يتمّتعالجزائية و  ديدات أو الاعتداءات ال قد تلحقهم أثناء مباشر  أو بحماية من كّل ال

ا   .نوعها كان مهما بمناسب

ى   ر الاعتداء ع ى موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب بالعقوبات أويعت حدهم بمثابة الاعتداء ع

ا باملجلة   .الجزائيةاملنصوص عل

ى ئيخضع أعوان الهي :39الفصل ي  1985لسنة  78القانون عدد ة إ بضبط املتعلق  1985وت أ 5املؤرخ 

النظام ٔالاساس العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 

ي رأس مالها بصفة مباش  .رة وكلياال تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية 

ي أداء  :40الفصل  .طوال مّدة عمل الهيئة مهامهميستمّر رئيس الهيئة وأعضاؤها 

ى  كتابيا استقالتهيحّق لكّل عضو من أعضاء الهيئة تقديم   .رئيسهاإ

ي صورة أب اعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عإيمكن  ن  التغيب دون عذر غلبية الثلث

ثبوت العجز أو عدم الكفاءة أو ارتكاب فعل و أعن جلسات الهيئة و ست مرات متقطعة أمرات متتالية  ثالث

ر خالل و ٕالا أالهيئة  من اعتبار يمّس    .بالواجبات املهنية املحمولة عليه بموجب هذا القانون الخط

ر مكانه من قبل املجلس أو وفاة عضو من أعضاء الهيئة يتّم اختيار عضو آخ عفاءي حالة الاستقالة أو ٕالا 

ا ضمن أالتالوط  من هذا  25الفصل سيس أو املجلس النيابي القائم بنفس الشروط املنصوص عل

 .القانون 

ى نائبه مهام  ن اى إالرئاسة،ي حالة شغور منصب رئيس الهيئة، يتو ن ح ا وفقا تعي ن أعضا رئيس من ب

ا  جراءاتإل ل  .27 فصلبالاملنصوص عل

  :في سير أعمال الھيئة وتنظيمھا:لرابعالباب ا
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رية التالية املوالية شهرأالثالثة تتولـى الهيئة خالل  : 41الفصل  :لتشكيلها القيام باألعمال التحض

ي الذي ينشر فورا بالرائد الرسم •  ،وضع النظام الداخ

 ،ترك إدارة تنفيذية •

 ،مخطط عمل لكامل مدة عملهاوضع  •

 ،ملدة سنةوضع برنامج عمل  •

ي كافة مجاالت الاختصاصمبسطة  جرائيةإ أدلةوضع  • ر أعمالها   ،لس

 ،عالمية شاملةإوضع خطة  •

 ،قاعدة بياناتوضع  •

 .ألداء مهامها ال تراها ضرورية ٔالانشطةالقيام بكل  •

رها إداريا وماليا وفنيا وكيفية  :42الفصل ر عملها وآليات تسي تضع الهيئة نظاما داخليا يضبط قواعد س

ا بما ال يتعارض مع اتخاذ   .حكام هذا القانون أقرارا

ر أعمالها ويحّدد  :43الفصل ى س اانعقاد ومكان  تاريخيسهر رئيس الهيئة ع ويعّد جدول أعمال  اجتماعا

 .أعضاء الهيئة استشارةبعد  الاجتماعات

ر رئيسهاالهيئة  جلساتيرأس  لنائبه أو ألحد اءه مضإو أ بعض صالحياتهيمكن له تفويض  و ويمثلها لدى الغ

ا بعد موافقة مر ألحد ن اقت ٔالا إو  أعضاء الهيئة اإطارا  .أعضا

ا ثلثتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من  :44الفصل  . أعضا

ا بالتوافق و و تكون مداوالت الهيئة سرية  :45فصلال ا أل  املطلقة غلبيةاأل ن تعذر فبإتتخذ قرارا عضا

 .الرئيس مرجحا عند تساوي ٔالاصواتالحاضرين، ويكون صوت 

ي حضوره املكاتب أعضاء اللجان الفنية أو  ن تدعو أوللهيئة  شغال أملواكبة الجهوية وكل من ترى فائدة 

ي التصويتالجلسة  ى أن ال يكون لهم الحق    .ع

ى الهيئة أن يجرّ  :46الفصل ي ملف معروض ع ي أي عيمكن ألي شخص ماّدي أو معنوي له مصلحة  ضو  ح 

ى رئيس الهيئة ل يوّجه إ
ّ
ا وذلك بمكتوب معل  . من أعضا

ي أجل أسبوع من  ي مطالب التجريح من قبل الهيئة   . بأغلبية ٔالاعضاء الحاضرين إيداعهاتاريخ يتّم البت 

ر  :47الفصل إنجاز مختلف مهامها،وكامل الصالحيات و يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسي

ا للقيا ا املنصوص عل   .ذا القانون م بواجبا

  

 :في ميزانية الھيئة:خامسالباب ال
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ة تكون للهيئة : 48الفصل 
ّ
انية مستقل انية (م  :تكّون منوت )ئاسة الحكومةر تلحق ترتيبيا بم

انية الدولة،ا.1  عتمادات سنوية مخّصصة من م

ّرعات والعطايا املمنوحة للهيئة،.2  الهبات والت

 ملوارد ال يمكن تخصيصها  للهيئة،كل ا.3

ّرعات مشروطة ه يمنع قبول هبات أو ت
ّ
ى أن  .ع

انية الهيئة من  إعداديتم  ى السلطة  قبل أعضاءهام ا ع ى الجهة الحكومية املختّصة قبل إحال وتعرض ع

ا  .التشريعية للمصادقة عل

ى مجلة املحاسبة الع ا إ  .موميةوال تخضع قواعد صرفها ومسك حسابا

ن  ن املرّسم راء املحاسب ن الخ ّن مجلس الهيئة مراقب حسابات ملّدة ثالث سنوات يقع اختياره من ب يع

ى مراقبة دائرة املحاسبات ن للبالد التونسية، وتخضع الهيئة إ راء املحاسب  .بجدول هيئة الخ

رم :49لفصلا  للمنشآت ت العموميةوتنّفذ جميع صفقات الهيئة وفق ٕالاجراءات الخاصة بالصفقا ت

 .ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون العمومية

 .ول لإليرادات واملصاريفرئيس الهيئة هو آمر الصرف ٔالا  : 50الفصل

 :في مھام وصالحيات الھيئة:  سادسالباب ال

ا  : 51الفصل ردة الوا لألحكام و املبادئوفقا بحيادية واستقاللية تامة تمارس الهيئة مهامها وصالحيا

  .ول من هذا القانون بالعنوان ٔالا 

ي  أليوال يحق  اأالت وأعمالها أكان التدخل  ى قرارا ر ع   .ث

ي عملها   .تعتمد الهيئة مقاربة تشاركية وتشاورية 

ي كشف الحقيقة، للهيئة ممارسة املهام والاختصاصات التالية : 52الفصل ل 
ّ
 :لتحقيق هدفها املتمث

اكات  • ي كل الان  ،املشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل وٓالاليات ال تراها الزمةالتحقيق 

اكات وتلقي شكاواهم • ى ضحايا الان  ،الاستماع  إ

ا  • رها وفقا للبالغات والشكاوى ال ستقّدم إل ي حاالت الاختفاء القسري ال لم يعرف مص البحث 

ر الضحايا  ،وتحديد مص

اكات املشمولة بأحكام هذا القانون مسؤوليات أجهزة الدولة  تحديد • ي الان أو أي أطراف أخرى 

راح املعالجات ال تحول دون تكرارها مستقبال وضيحوت ا واق   ،أسبا

ا وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات • اكات وتثبي   .جمع املعطيات ورصد وإحصاء الان
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ى : 53الفصل  : الهيئة تتو

ر يوجما فردي شامل برنامج وضع - اكات ضحايا ضرر  لج  ،الان

اكاتا لضحاي موحد سجل إعداد -  ،الان

ر ضبط - اكات ضحايا لتعويض الالزمة املعاي ى القانون  هذا ألحكام طبقا الان  و موضوعية قواعد أساس ع

 ،صرفها وطرق  تحديد لضحاياا كرامة و الشفافية و نصافٕالا  مبادئ

ر قرارات اتخاذ - اكات حاياض لفائدة ضرارٔالا  ج ن تأخذ الان  وإجراءات قرارات من اتخاذه تم ما كل الاعتبار بع

اكا من له تعرضوا بما قرارٕالا ويتضمن الضحايا لفائدة سابقة قضائية و داريةإ  ،تان

  . للضحايا عاجلة وتعويض إحاطة إجراءات اتخاذ -

 لضحايا الاعتبار ورد الكرامة صندوق  عليه يطلق صندوق  يحدث التعويض قرارات تنفيذ لغرض :54الفصل

 .الاستبداد

رح ر برامج لتنفيذ خرى أ جراءاتإ الهيئة وتق   .الضرر  ج

ى الهيئة تحيل :55الفصل ا ثبت ال امللفات العمومية النيابة إ اكات ارتكاب ف  ويتم ٕالانسان لحقوق  جسيمة ان

  .قضائيةال السلطة قبل من الحقا اتخاذها يتم ال ٕالاجراءات كلب إعالمها

ى :56الفصل  :صياغة الهيئة تتو

راحات ـالتوصيات  وٕالاعالمية والقضائية ؤالامنية والاقتصادية وٕالادارية السياسية باإلصالحات املتعلقة والاق

ربوية رها دارةٕالا  وغربلة وال ى العودة لتجنب تراها ال وغ اك والاستبداد القمع إ  وسوء ٕالانسان حقوق  وان

 .العام الامل ي التصرف

رـا ى للتشجيع اتخاذها يمكن ال لتداب  النساء حقوق  وبالخصوص ٔالافراد حقوق  وحماية الوطنية املصالحة ع

 .ٔالاطفال

رحات التوصيات-  .القانون  دولة بناء ي وتساهم الديمقراطي البناء تعّزز  ال وٕالاجراءات واملق

ر كل باتخاذ اللجنة تو :57الفصل اكات لضحايا الوطنية لذاكرةا لحفظ اتراه ال التداب  لها يمكن كما الان

  .لذلك الالزمة ٔالانشطة إقامة

ي ملف تحدث لجنة للتحكيم صلب الهيئة: 58الفصل ا النظر والبت  اك اتيعهد إل ي ذلك ملفات  اتالان بما 

ي ى قواعد العدالة وٕالانصاف  الفساد املا ى موافقة الضحية وبناء ع بصرف النظر عن بعد الحصول ع

اكات الجسيمة ال يحول قرار اللجنة دون مسائلة مرتك  ،انقراض الدعوى وسقوط العقاب ي حاالت الان و

ى  اكات ع ن الاعتبار عند تقدير العقابأالان   .ن يؤخذ قرارها بع
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  .تحكيم نزاع كل ي أصليا طرفا وجوبا الدولة تكون  :59الفصل

ى بناء للتحكيم الفنية اللجنة تتعهد: 60الفصل  :تحكيم اتفاقية ع

  ،الضحية من بطلب -

اك ليهإ املنسوب من بطلب - ي الضحية موافقة شرط الان ي الفساد حاالت و  ،الدولة بموافقة املا

 .الفساد ملكافحة الوطنية الهيئة من بإحالة -

ى وجوبا باملطالب التنصيص يقع  أوجه من وجه ألي قابل رغ ائيا قرارا واعتباره التحكيم بالقرار القبول  ع

 .الطعن

ي جلسات الاستماع العمومية إذا طلبت  ال :61الفصل اع التحكيم الامتناع عن املشاركة  يجوز ألطراف ال

  .الهيئة ذلك

ر القيام أمام اللجنة عمال قاطعا آلجال التقادم :62الفصل اعات  يعت ي ال ويتوقف نظر  الهيئات القضائية 

ن صدور القإوال تكون محل نظر اللجنة مامها أاملنشورة    .ار التحكيمر ى ح

  :يتضمن القرار التحكيم التنصيصات التالية :63الفصل

ي للوقائع،   عرض تفصي

ا،  ا واملسؤول ع اكات وتحديد درجة جسام  تثبيت الان

رها   .تحديد ٔالاضرار وطرق ج

ل ملحكمة الاستئناف بعد إمضائه من الرئيس ٔالاوّ  يتم إكساء املقرر التحكيم بالصبغة التنفيذية :64الفصل

ي أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إيداعه لديه   .بتونس 

ن :65الفصل ى يتع  واملؤسسات املحلية والجماعات اللجان و العمومية والهيئات الدولة مصالح مختلف ع

ن وجميع العمومية واملنشآت ن املوظف م بلغ ما كل تتضمن حبتصاري الهيئة رئيس مّد  العمومي  لهم أمكن وما إل

 من أو الهيئة مهام ضمن تندرج ومعطيات معلومات من بمهامهم قيامهم بمناسبة أو قيامهم ي عليه الحصول 

ا رة هذه تساعد أن شأ ى ٔالاخ ا املنوطة باملهام القيام ع ى بعهد   .وجه أحسن ع

ى املذكورة ؤالاطراف صالحامل من وبمبادرة مباشرة والوثائق البيانات هذه تقدم ا بطلب أو الهيئة إ  عند م

  .الاقتضاء

لكل شخص مادي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو  :66الفصل

 .تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام اللجنة

ى من لكال  ذلك ي وصوالت تسليم ويتم  .معلومات أو شكاوى  أو بوثائق للجنة أد

 :التالية بالصالحيات الهيئة تتمتع مهامها إلنجاز :67الفصل
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اكات املتعلقة والعرائض الشكاوى  تلقي • ى باالن  نشاطها بداية من انطالقا سنة ملّدة قبولها يستمر أن ع

 أشهر، ستة أقصاها ملدة تمديدها للهيئة ويمكن

ا، متعلق غرض ألي علنية أو سرية استماع جلسات عقد •  بأنشط

 شهادته، سماع ي فائدة ترى  شخص كل استدعاء •

 يمّدها أن معنوي  أو ماّدي شخص أي ومن العمومية والهيئات والقضائية ٕالاداريةة السلط طالبةم •

م، ال املعلومات أو بالوثائق  بحوز

الع •
ّ
ى الاط ا الصادرة تالقرارا أو ؤالاحكام املحاكم أمام املنشورة القضايا ع  .ع

ن وشهود ضحايا من معلومات أية وجمع أجنبية بدول  رسمية جهات من معلومات طلب •  وموظف

ن رهم حكومي  أخرى، بلدان من وغ

 واملنقوالت الوثائق وحجز التفتيش بأعمال والقيام والخاّصة العمومية باملحالت املعاينات إجراء •

اكات الصلة ذات املستعملة ؤالادوات ا وضوعم باالن ى الحصول  بعد تحقيقا  من الغرض ي إذن ع

 املختّصة، القضائية الجهة

ى الالتجاء • ا آلية أو إجراء أي إ  الحقيقة، كشف من تمك

ر كافة اتخاذ • راء والضحايا الشهود لحماية املناسبة التداب ى الذين وكل والخ  كان مهما سماعهم تتو

اكات بخصوص مركزهم  ٔالامنية حتياطاتالا  ضمانات جهة من وذلك القانون  هذا بأحكام املشمولة الان

 املختصة، والهياكل املصالح مع بالتعاون  وذلك السرية جهة من و أالعتداءات ومن التجريم من والحماية

 .والحماية التحقيق و بالتق املّتصلة مهامها لتنفيذ العامة السلطة بأعوان الاستعانة •

ر تنظيم إجراءات بتحديد الهيئة تتكفل :68الفصل را مع الاستماع جلسات وس  الضحايا صوصياتم خاح

ن وكذلك ؤالاطفال النساء وخاصة اكات عن املسؤول م وضمان الان  .والنفسية الجسدية سالم

ى للحصول  الهيئة طلبات مواجهة اليجوز  :69الفصل ى الحفاظ بواجب وثائق أو معلومات ع  وذلك امل السر ع

ا ال الوثائق أو ملعلوماتا لديه توجد ال املعنوي  أو املادي الشخص صفة أو ةطبيع كانت مهما  وال الهيئة تطل

ى املؤتمنون  يؤاخذ ا أجل من ٔالاسرار ذهه ع  .للهيئة إفشا

راف حول  جدية أدلة وجود عند أو إتالفها يخ وثائق اكتشاف عند الهيئة لرئيس مكني :70الفصل اكات اق  ان

 تلك لحفظ الالزمة التحفظية ٕالاجراءات اتخاذ املختصة القضائية الجهة من يطلب أن اختصاصها ضمن تدخل

اكات تلك مرتك وملنع ؤالادلة الوثائق  التصرف أو تبديلها أو الجريمة موضوع تواملمتلكا ٔالاموال إحالة من الان

ا  .إتالفها أو نقلها أو ف

 :شخص كل دينار ألفي اقدره وبخطية أشهر ستة بالسجن يعاقب :71الفصل

 لها، ازدراء املحكمة ي حصوله حال ي يشكل عمل بأي يقوم -

 متعمد، بشكل يئةاله عمل يعيق -

 ،بالشهادة لإلدالء اللجنة لدعوة الامتثال عدم -



 
13

ر شأنه من فعل بأي يقوم - ى التأث  ،متعمد بشكل الهيئة عمل ع

ا تحّصل سرية معلومات أية عن يكشف -  .بالهيئة عمله بمناسبة عل

ي من كل حق ي الجزائية املجلة أحكام وتنطبق  أية يتلف أو مزورة بوثائق يمّدها أو الهيئة أمام زور بشهادة يد

ا املنصوص ٕالاجراءات وأ التحقيقات نم بأّي  صلة ذات ماّدة أو وثيقة  .القانون  هذا ي عل

  :في ختم أعمال الھيئة:  بعالباب السا

ي تقارير تقوم الهيئة  :72الفصل ى النحو التا ا ع  :عن أنشط

ى ت دورية رير اـ تق 1  ،العمومية ةالسلطقّدم إ

اء  2  :تضّمني مهامهاـ تقريرا شامال منذ إنشاء الهيئة وح ان

ا وصلتتالحقائق ال  -   ،بعد التثّبت والتحقيق إل

  ،تحديد املسؤوليات -

ى - ي  ٔالاسباب ال أدت إ ذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها  اكات املشمولة  الان

 ،املستقبل

ر - ى ٔالاخص حقوق  الواجب التداب ى املصالحة الوطنية وحماية حقوق ٔالافراد وع اتخاذها للتشجيع ع

 ،ٔالاطفالوالنساء 

ي بناء دولة القانون التو  - رحات وٕالاجراءات ال تعّزز البناء الديمقراطي وتساهم   ،صيات واملق

راحات املتعلقة باإلصالحات السياسية وٕالادارية والاقتصادية ؤالامنية والقضائية  - التوصيات والاق

اك ى القمع والاستبداد وان رها ال تراها لتجنب العودة إ ربوية وغ حقوق ٕالانسان  وٕالاعالمية وال

ي املال العام  ،وسوء التصرف 

ي الرائد الرسم للجمهورية التونسية - ى ذّمة العموم وينشر   .يوضع التقرير الذي ستقدمه الهيئة ع

ى  :73الفصل ا إ م الهيئة كل وثائقها ومستندا
ّ
رة املحّددة لها قانونا وتسل اية الف تختم أعمال الهيئة ب

 .شيف الوط أو إيداعها بمتحف خاص بالذاكرة الوطنية إن تّم إحداثهاملؤّسسة املكلفة باألر 

أو أي شخص أّدى مهّمته بتكليف من الهيئة املسؤولية حول  موظفوها ال يتحّمل أعضاء الهيئة و :74الفصل

ر أو الاستنتاجات أو وجهات النظر ريراأي من محتويات التق ا تطبيقا ألحكام هذا  أو التوصيات املع ع

 .القانون 

ى الحكومة خالل  :75الفصل من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل  سنةتتو

ى املجلس النيابي ملناقش ا الهيئة تقّدم إ رحات ال قدم  .التنفيذ التوصيات واملق

 ----------------------------  
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 هذه إحالة أو لعمل ا الجاري  التشريع تطبيق: تبا بحكم اتصلت ولو مزورة قضايا ي النظر إعادة التماس

ى القضايا  الدولة اختصاصات ع

رجاع مسألة  .بذلك خاصة هيئة إحداث أو والعقارات ٔالامالك اس


